
Sportnap az iskolában 

Szeptember 24-e az Európai Diáksport Napja. Az idei évben iskolánk második alkalommal 

csatlakozott ehhez a rendezvényhez, mely most is nagy sikert aratott tanulóink körében. Az alsó 

tagozatos diákok a bük-fürdői Kristálytornyon kalandoztak. A Magyarországon egyedülálló, 

látványos mászó- és kalandpályához gyalog tették meg a 2 és fél km-es utat. A gyerekek nagyon 

lelkesek voltak az úton, fáradtságnak nyoma sem volt rajtuk. A torony befogadóképessége miatt 

a helyszínen a tanító nénik csapatokra osztották a gyerekeket és a toronymászás mellett 

állomásokat alakítottak ki, melyeken a csapatok ügyességi feladatokat teljesítettek. Az 

állomásokon egyensúlyozás, mocsárjárás, vízhordás, horgászat, célbadobás és egészséggel 

kapcsolatos kvíz feladatok voltak. Az 1-2. évfolyamosok a gyermekpályán igyekeztek végig 

haladni, a nagyobbak életkoruk és magasságuk miatt is megpróbálkozhattak a magasabb 

szinttel. Több olyan tanuló is volt, aki leküzdve minden félelmét, esetleges viszolygását a 

magasságtól, ügyesen teljesítette a nem egyszerű pályát. Közben természetesen a szabad játék 

sem maradt el a játszótéren, valamint előkerültek a tollasütők, labdák, hullahoppkarikák, 

ugrókötelek és a focilabda is. A nap végén tanulóink fáradságot nem ismerve, visszafelé szintén 

gyalog tették meg az iskoláig a távot. A gyerekek nagyon ügyesen, lelkesen állták ki a próbákat 

és nagyon élvezték a toronymászást, a falmászást. 

A felső tagozatos diákok már több mint egy héttel a rendezvény előtt készültek a „nagy napra”. 

Az osztályonként alakult csapatoknak előzetes feladata volt a csapatkiáltás, a csapatdal, 

csapatzászló és a menetlevél elkészítése is. A várva várt pénteki nap reggelén a tanulók 

szebbnél szebb zászlókkal, ötletes buzdító csapatkiáltásokkal és változatos dalokkal sorakoztak 

indulásra készen iskolánk udvarán. /A készülődéshez hozzátartozott az aznapi ebéd 

megtervezése, az alapanyagok beszerzése is./ A csapatoknak öt különböző helyszínen kellett 

mozgásos és elméleti feladatokat teljesíteni. A versenyen az 5-6. évfolyamos és a 7-8. 

évfolyamos diákok, figyelembe véve a korosztályos különbségeket, külön útvonalon indultak. 

Ha teljesítették az adott pálya akadályait, megkapták az útbaigazítást a következő állomásig. 

Az elméleti feladatokat elsősorban az egészség témakör köré csoportosítottuk. A feladatok 

között szerepelt: egészség totó, egészséges táplálkozás kvíz, képrejtvények, találós kérdések, 

tréfás fejtörők. De nem hiányozhatott természetesen a gyalogos KRESZ teszt, a helyi 

tanösvényhez kapcsolódó csodálatos Répce-vidék kvíz, illetve a büki óvodások által létrehozott 

és gondozott Csodakert kvíz sem. A mozgásos feladatok is állomásonként változtak, volt 

erőpróba pl.: Toldi (kézisúlyzó kitartás mellső középtartásban), mocsárjárás, célbadobás, labdás 

egyensúlyozás, célba gurítás. Az állomásokon az osztály tanulói dönthettek arról, kik vállalják 

a mozgásos akadály és kik az elméleti feladatok teljesítését, így minden helyszínen a csapat 

összes tagjának volt feladata. Az idei évben a versenytávunk 5-6. évfolyamon 2550 m, 7-8. 

évfolyamon 2750 m volt, melyet teljesítve a tanulók a helyi Horgásztóhoz érkeztek meg, ahol 

bográcsban készítették el csapatonként az ebédet. Amíg az ebéd készült, a tanulók fociztak, 

labdáztak, fogócskáztak, vagy éppen a tó élővilágát tanulmányozták. Azt hiszem, hogy 

elmondhatjuk, diákjaink és tanáraink is jól érezték magukat ezen a napon, melyen az első órától 

az utolsóig a mozgásé volt a főszerep. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a helyi Horgász 

Egyesület támogatásáért, hogy biztosította iskolánk tanulóinak a helyszínt, valamint Pereznyák 

Józsefnek, aki a Horgásztónál segítette munkánkat. 

 

 


